
A forradalom örökre itt maradt a magyar szívekben
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Tamásiban is október 23-án: az 56-os emlékműnél zajlott 
koszorúzás után a művelődési központban a város polgármestere, Porga Ferenc mondott beszédet. 

Kevés olyan esemény létezik a ma-
gyar történelemben, amelyben olyan 
széleskörűen vettek volna részt a tár-
sadalom különböző rétegei, mint az 
1956-os forradalomban – hangzott a 
beszédben. - Tizenkét nap leforgása 
alatt a szabadság erejével a diktatúrát 
egy csapásra működő többpárti de-
mokrácia váltotta fel, amelyet csak a 
vörös hadsereg tudott térdre kénysze-
ríteni. A vidék forradalmából váro-
sunk is kivette részét. Emlékezzünk, 
mert van mire és van kikre büszkének 
lenni nekünk, tamásiaknak is.
Tamásiban a forradalom egyik leg-
jelentősebb eseménye az október 30-
i, Sztálin téren, azaz a mai Kossuth 
téren megtartott, egyébként békés 
hangulatú népgyűlést volt, ahol köz-
felkiáltással megválasztották a Köz-
ségi Nemzeti Forradalmi Bizottságot 
és a Járási Forradalmi Bizottság tag-
jait. Kaszás Dezső elszavalta az Óda 
a paraszthoz című, gyújtó hangú Sík 

Sándor verset. Több megszólalás kö-
zül az ifjúság szónokainak beszédei 
voltak a legradikálisabbak: Torma 
Sándor és Simó Albert, többek kö-
zött - többpártrendszert, a szovjetek 
kivonulását, az ÁVH felszámolását, 
a hitoktatás bevezetését követelte. 
November 4-én a szovjet hadsereg 

támadása következtében a forrada-
lom eseményei hamarosan szabad-
ságharcként folytatódtak. Drámai 
események zajlottak le Tamásiban, 
a laktanyában is. Tudni kell, hogy az 
itt szolgáló fegyelmező zászlóalj őr-
századának tagjai és a felszabadított 
katonák a forradalom mellé álltak. 

November 4-én a Tamási és Nagy-
kónyi között állomásozó, a szovjet 
38. hadsereg kötelékébe tartozó 39. 
gépesített gárdahadosztály paran-
csot kapott a laktanya elfoglalására. 
Miután Sivák József szakaszvezető 
nem volt hajlandó kaput nyitni, az 
oroszok agyonlőtték. Ezt követően 
a tankok tüzet nyitottak a kapuőrség 
épületére. Az őrhelyet derékmagas-
ságban érték a lövések: Hánis László 
és Kovács Ottó azonnal meghaltak. 
Valószínűleg, - itt a körülményeket 
nem ismerjük pontosan - a támadás 
után a pincehelyi kórházban vesz-
tette életét Mozga Lajos. Az ötödik 
mártír Kovács Márton, aki egy hon-
védekkel és nemzetőrökkel Szakály-
ból hazatérő teherautón ért halálos 
lövés a gimnázium előtt – emléke-
zett beszédében a polgármester. Ün-
nepi műsort adtak a Würtz Ádám 
Általános Iskola diákjai „56 izzó 
ősze volt” címmel.

Jubiláló gimnázium

75 évvel ezelőtt, 1947. október 
5-én nyitották meg Tamásiban 
a gimnázium kapuit. Azóta el-
telt sok-sok év, egy egész em-
berélet. A gimnázium hűséges 
emlékőrzőnek bizonyult, hiszen 
a legrégebbi időkről is mesél.

 ¬ 4. oldal
Az Elf Bar volt a fókuszban a 
fórumon

A Tamási Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum október 20-án meg-
tartott, soron következő ülésé-
nek központi témája az Elf Bar 
megjelenése és veszélyei vol-
tak.

 ¬ 6. oldal
Megkezdődött a tamási temp-
lom felújítása

A templom és a plébánia épüle-
tének felújítási építési kivitele-
zéséről szóló szerződést ünnepi 
körülmények között írta alá a 
DUNABER Kft. nevében és kép-
viseletében Vilyevácz József, 
és a Tamási Katolikus Plébánia 
képviseletében Csibi Imre plé-
bános. Az építési területet ok-
tóber 24-én adták át.

 ¬ 6. oldal
Újabb Fenyő siker

A nyíregyházi Atlétikai Sport 
Centrumban október 8-9-én 
megrendezett 17 év alatti súly-
emelők országos bajnokságán 
ezúttal a fiatalabb Fenyő ara-
nyozta be a hétvégét.

 ¬ 7. oldal

Magyarország piacvezető bacongyártó vállalkozása, az osztrák Gierlinger Holdinghoz tartozó Tamási-Hús Kft. jelentős termelésbőví-
tést hajtott végre az elmúlt években, több mint 14 milliárd forint összértékben, amelyhez 3,5 milliárdos állami támogatást kapott. A 
beruházások eredményeképp 255 új munkahely jön létre.                                                                                                                                              3. oldal
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Átadták a Tolna Megye Védelméért Emlékérmeket
A Tolna Megyei Védelmi Bizottság október 26-án rendezte meg a Tolna Megye Védelméért Emlékérmek átadó ün-
nepségét, amelyen dr. Horváth Kálmán főispán, a bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket.

Tolna Megye Védelméért Emlék-
érem elismerésben a megye védel-
méért kiemelkedő tevékenységet 
folytató személyek részesülhet-
nek, akik a védelmi felkészítési, 
gyakorlati feladatok, valamint a 
védelmi igazgatási feladatok meg-
valósításában hivatásuknál fogva, 
vagy önkéntesként kimagaslóan 
helyt álltak. A bizottság tagjainak 

javaslata alapján az idei évben ti-
zenöten részesültek elismerésben, 
többek között az Ukrajnából ér-
kezett menekültek befogadásában 
tanúsított kimagasló helytállásért, 
a Covid 19 elleni védekezésben, a 
megyei mentőszervezet irányítá-
sában, valamint a vízügyi szakte-
rületen nyújtott magas színvonalú 
szakmai munka elismeréseként. 

Többek között Tamási polgármes-
tere, Porga Ferenc is átvehette a 
Tolna Megye Védelméért Emlék-
érmet.
Az ünnepség zárásaként a megyei 
védelmi bizottság elnöke gratulált 
a kitüntetetteknek és megköszönte 
azt az áldozatos munkát, amely-
lyel hozzájárulnak a megyében élők 
biztonságának fenntartásához.dr. Horváth Kálmán és Porga Ferenc

A Würtz iskola tanulóinak műsora
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Mi lesz a Tamási Gyógyfürdővel?
A Tamási Gyógyfürdő teljes felújítására és bővítésére vonatkozó terveket is átírta a 
háború következtében kialakult helyzet. Arról, hogy hogyan folytatódnak most a fej-
lesztések, vagy mikortól állhatnak neki a beruházásnak, Porga Ferencet, a város polgár-
mesterét kérdeztük. 

 – A tavalyi év elején kezdtünk 
el foglalkozni a régi fürdőnk tel-
jes felújításával, sőt, a jelenlegi 
szolgáltatások bővítésével egy na-
gyobb, korszerűbb komplexumot 
szeretnénk megvalósítani – kezdte 
a polgármester. - A adottságaink 
ehhez megvannak: kiváló minősé-
gű gyógyvízre építve az elmúlt két 
évben elindult a gyógyászati ellátás, 
és megszereztük a gyógyhely minő-
sítést is Kormányzati támogatással, 
a Magyar Turisztikai Ügynökség-
től ötven millió forint támogatást 
kaptunk a tervezési és előkészítési 
munkálatokra. Hamarosan elindult 
a tervezés. A tervek a régi fürdő tel-
jes felújítását célozzák meg, az ösz-
szes medence, a kiszolgáló épület, 
gépészet, gyógyászati részleg, zöld-
felületek, sportpályák érintésével. A 
bővítés része, hogy egy új csúszda-
park élménymedencével, gyerek-
medencével és különböző élmény-
elemekkel szolgálná az ide látogató 
vendégeket. A régi és az új fürdő 
épületét egy új étterem kötné össze.
• Éppen egy éve annak, hogy a 
fürdő egy része leégett. Változtak 
emiatt a tervek?
 – Igen, tavaly november 1-jén az 

új fürdő tetőzetének egy része le-
égett. Bár a medencék, a gépészet és 
a szaunavilág szerencsére nem ká-
rosodott, az épület nagyobb részét 
innentől kezdve nem lehetett üze-
meltetni. Az ideiglenes helyreállítás 
a további károk elkerülését és az 
állagmegóvást szolgálta. Szerencse 
volt a szerencsétlenségben, hogy a 
tervezési szakasz nem zárult le, így 
a tűzeset által károsodott rész felújí-
tási tervét be tudtuk emelni a pro-
jektbe, remélve azt, hogy így a régi 
fürdő felújításával „egy füst alatt” 
rendbe tudjuk tenni a leégett része-
ket is. Az idei év elején a feltételes 
közbeszerzési eljárást ezzel a tarta-
lommal írták ki. Az ún. koncesszi-
ós eljárás lényege az volt, hogy az 
építés-kivitelezés és a működtetés 
egy eljárás részeként került kiírásra, 
vagyis a nyertes ajánlattevőnek meg 
kell építenie és egyben üzemeltet-
nie is a fürdőt. A tender nyertesével 
kötött volna üzemeltetési szerző-
dést az önkormányzat. Az üzemel-
tetőnek bérleti díjat kellett volna 
fizetnie a tulajdonosnak, vagyis a 
város önkormányzatának. Vélemé-
nyem szerint ez egy jó konstrukció 
volt: aki épít, az üzemeltet, és ebből 
a városnak származik közvetlen be-
vétele.
• Majd jött az energiaválság, ami 
ismét kényszerű változtatásokat 
szült. Vállalkozik egyáltalán vala-
ki arra, hogy most fürdőt üzemel-
tessen?
 – Így van, február végén kitört az 

orosz-ukrán háború, amelynek a 
következményeit, az elhibázott 
szankciós politika miatt most egész 
Európa nyögi. Az energiaárak az 
egekbe szöktek. Ebben a helyzet-
ben a fürdő építésére, illetve üze-
meltetésére nem is érkezett együt-
tes ajánlat. Építési ajánlat lehet, 
hogy akadt volna, de ilyen energia-
árak mellett üzemeltetésre senki 

nem vállalkozott akkor, amikor kö-
rülöttünk fürdők, tanuszodák sora 
zár be. A két funkciót különválasz-
tani, a közbeszerzési kiírást megvál-
toztatni már nem lehetett. A város 
képviselő-testülete - az októberi 
ülésén - kénytelen volt úgy dönte-
ni, hogy eredménytelenül zárja le a 
közbeszerzési eljárást.
• Mi a helyzet a mostani üzemel-
tetővel?
 – A fürdőt 12 éve üzemeltető 

Aquaplus Kft. szerződése közös 
megegyezéssel ez év december 31-
én megszűnik. A felek teljes kö-
rűen elszámoltak egymással. Eddig 
az időpontig részlegesen, egy kül-
ső termálmedencével és a szauna-
világgal üzemeltetik még a fürdőt. 
2023. január 1-től a képviselő-tes-
tület döntése értelmében a város 
száz százalékos tulajdonában álló 

Vagyongazdálkodó Kft. veszi át a 
fürdőt. Az átadás-átvételi eljárás 
megkezdődött, és év végéig folya-
matosan zajlik. Így tulajdonképpen 
visszakerül a városhoz, hiszen 2010 
előtt is a város egyik cége, az ÉVÜ 
Kft, előtte pedig a Tamási Vízmű 
működtette. 
• Változik-e ezzel együtt a műkö-
dés is?

 – A Vagyongazdálkodó Kft-nek 
pénzügyi-üzemeltetési tervet kell 
kidolgozni a jövőre vonatkozólag. 
Ez alapján tudunk dönteni a mű-
ködtetésről. Jelenleg úgy látjuk, 
hogy januártól májusig nem fog-
juk tudni kinyitni az intézményt. 
Azt gondolom, hogy rövidtávon, 
a jövő májusi nyitást és egy stabil 
nyári működést kell megcéloz-
nunk. Bízom abban, hogy nyá-
ron üzemeltetni tudjuk legalább a 

régi strandot. Az átadás-átvétellel 
párhuzamosan pedig elő kell ké-
szíteni a tűzeset által károsodott 
rész helyreállítását. Ennek közbe-
szerzési eljárás keretében történő 
kiírásáról a képviselő-testület már 
meg is hozta a döntést. Az ingatlan 
esetében biztosítással a bérlő Aqu-
aplus Kft. rendelkezett. A biztosí-
tó ugyan elismerte a kárt, de még 
nem fizetett. Bízom benne, hogy 
év végéig rendeződni fog a hely-
zet. A helyreállításhoz a biztosító 
által megállapított összeg biztosan 
nem lesz elég. Az önrészt az ön-
kormányzatnak kell előteremtenie, 
ezen dolgozunk. Természetesen 

továbbra is célunk a régi fürdő tel-
jes felújítása és bővítése az eredeti, 
vagyis a már elkészült terveknek 
megfelelően. Bízom benne, hogy 
nem dolgoztunk hiába, és amint a 
helyzet normalizálódik, újra csa-
tába indulunk. A város ékességét, 
turisztikai zászlóshajóját nemcsak 
újra vízre kell bocsátanunk, hanem 
vissza is kell kormányoznunk a tér-
ség „nagy vizeire”. Minden szándé-
kunk, kiemelt célkitűzésünk, hogy 
a városunk gyógy-és termálfürdője 
újra a Dél-Dunántúl meghatározó 
turisztikai attrakciója, egyik leg-
kedveltebb és leglátogatottabb für-
dője legyen. 

A fürdő üzemeltetése visszakerült a városhoz

Képviselői ügyfélfogadás
Helyszín: Tamási Polgármesteri Hivatal Földszint 7. számú irodája 
(7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)

2022. NOVEMBER 24. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 FELLINGER KÁROLYNÉ 

2022. DECEMBER 1. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 DR. MOLNÁR ÉVA

2022. DECEMBER 8. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 DR. SZATMÁRI LÁSZLÓ

2022. DECEMBER 15. (CSÜTÖRTÖK) 
10.00-11.00 BALASSA ZOLTÁN

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZMEGHALLGATÁS
Tamási Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete 

2022. november 30-án  
17.30 órai kezdettel

a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 54. §-a alap-
ján közmeghallgatást tart, amely-
re tisztelettel meghívom Tamási 
város lakosságát.

A közmeghallgatáson a helyi 
lakosság és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatot tehetnek a képviselő-
testület felé.

Az ülés helye: a Városháza dísz-
terme (7090 Tamási, Szabadság 
u. 46-48.)

Porga Ferenc polgármester
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A vezető bacon-gyártó cég megduplázta kapacitását Tamásiban
Magyarország piacvezető bacongyártó vállalkozása, az osztrák Gierlinger Holdinghoz tartozó Tamási-Hús Kft. jelentős termelésbővítést hajtott 
végre az elmúlt években, több mint 14 milliárd forint összértékben, amelyhez 3,5 milliárdos állami támogatást kapott. A beruházások eredménye-
képp 255 új munkahely jön létre.

A piacvezető bacongyártó Tamá-
si-Hús Kft. 2018-2022-ben három 
beruházása keretében 14,1 milliárd 
forint összértékű kapacitásbővítést 
valósított meg. A kapacitásbővítő be-
ruházások ünnepélyes átadására Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter és az osztrák tulajdonosok 
részvételével október 21-én került sor 
- közölte a vállalat közleményben.
A fejlesztéssel új üzem- és raktárépü-
let létesült, valamint új baconszelete-
lő és sütő gépsorokat, szalonnaprést, 

anyagmozgató gépeket és levegő-
tisztító berendezést szereztek be. A 
kapacitásbővítés eredményeképp a 
szeletelt bacontermékek kibocsátása 
120 százalékkal, a sült baconterméke-
ké 100 százalékkal nő. A fejlesztések 
hatására csökken az üzem környeze-
ti terhelése. A vállalat a beruházások 
megvalósításához a magyar kor-
mánytól - egyedi kormánydöntéssel 
- és a VNT-2020-1 és VNT-2020-
2 támogatási programok keretében 
összesen 3,564 milliárd forint forint 

vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A beruházások eredmé-
nyeképp 255 új munkahely jön létre. 
Ennek 90 százaléka szakképzettsé-
get nem igénylő munkakör, amely 
lehetőséget teremt a munkaerő pia-
ci szempontból hátrányos helyzetű 
munkavállalók elhelyezkedésére. 

Lendületben van a húsipari 
cég

Az osztrák családi vállalkozás le-

ányvállalataként működő Tamá-
si-Hús a Vidékfejlesztési Program 
- Élelmiszeripari üzemek komplex 
fejlesztése támogatási konstrukció 
keretében 710 milliós támogatással 
további 1,7 milliárdos kapacitásfej-
lesztést is megvalósít telephelyén. 
Ennek keretében 2023 októberéig 
új gépház építése, crispy bacon és a 
tepertőgyártáshoz szükséges beren-
dezések fejlesztése valósul meg.
A termelő üzem 2005-ben épült és 
a 2007 elején kezdte meg a terme-

lő tevékenységét. Kezdetektől fogva 
dinamikusan fejlődött, árbevétele 
és a munkahelyek száma évről évre 
növekedett. 2021-es évben 23,9 
milliárd forint árbevételt ért el és 
379 főt foglalkoztatott. Termelésé-
nek 60 százalékát exportálja a világ 
számos országába. A bacon termé-
kek előállításában hazai és nemzet-
közi viszonylatban is piacvezetőnek 
számít - írja közleményében Sán-
dorné Rozinger Mária ügyvezető 
igazgató.

Negyvenhét év után köszönt el 
Dr. Juhász-Schlatter Bernadette 47 éven keresztül látta el a Tamásiból és a környékből 
érkező betegeket. Nyugdíjba vonulása alkalmából a város polgármestere, Porga Fe-
renc is elköszönt tőle.

A doktornő meghatódva vette át 
a virágcsokrot, mellyel a polgár-
mester váratlanul állított be hozzá 
utolsó munkanapjai egyikén. Visz-
szaemlékezett a kezdetekre, és a 
hosszú-hosszú évekre, melyeket a 
Tamási Rendelőintézetben töltött 
el. – Köszönöm a kedves betegeim-
nek, hogy 47 évig kitartottak mel-
lettem – mondta. – Köszönöm az 
önkormányzatnak, hogy helyemre 
Lakyné dr. Sik Ágota kolléganőt 
kinevezte, így nem marad el kedves 
volt betegeim ellátása. Szeretettel 
búcsúzom – és fogfájás mentes éve-
ket kívánok mindenkinek – köszönt 
el dr. Juhász-Schlatter Bernadette.

Új doktornő segíti a fogászati ellátást
Lakyné dr. Sik Ágota tavaly 
július óta nyugdíjas fog-
orvos. Közel negyven évig 
egy helyen, Magyarkeszi-
ben dolgozott, ott is laktak 
2003-ig, amikor is beköl-
töztek Tamásiba. 

A nyugdíjazása előtti utolsó 18 évben 
naponta kijárt dolgozni Magyarke-
szibe, hozzá tartozott Magyarkeszi, 
Felsőnyék és Nagyszokoly lakossága. 
Foglalkozott felnőttek, idősek, fiata-
lok fogászati problémáival és isko-
láskorú gyermekek szűrését, fogászati 
ellátását is végezte az elmúlt évtize-
dekben.  – Az elmúlt évek járványos 
időszaka nagyon megviselt bennün-
ket is, annak ellenére, hogy betegek 
nem voltunk, így tavaly úgy éreztem, 
hogy szükségem van a pihenésre, és 
66 évesen nyugdíjba mentem – me-

sélte a doktornő. - Sajnos a megüre-
sedő fogorvosi állásokra nem jelent-
keznek fiatal kollégák, számukra nem 
vonzó a vidéki fogorvosi lét. Magyar-
országon rengeteg a betöltetlen fog-
orvosi állás, ahogyan itt, Tamásiban 
is a II. számú körzetben. A még ak-
tívan dolgozó kollégákra nagy teher 
hárul azzal, hogy a kieső, nyugdíjba 

vonult kollégák betegeit is ellássák a 
sajátjuk mellett. Ezért ajánlottam fel 
a segítségemet, hogy hetente három 
napon besegítek a munkába a ren-
delőintézetben. Reméljük, hogy egy 
fiatal kollégának megtetszik a hely, 
és idejön dolgozni hozzánk. Addig 
is szeretettel várjuk fogászati problé-
máikkal a betegeinket!

Orbán Balázs: tiltakoznunk 
kell a szankciók ellen 

Vidékjárás kezdődik, mondta Süli János, a körzet 
országgyűlési képviselője Tamásiban, a gimnázium-
ban tartott nagygyűlést megelőző sajtótájékoztatón, 
amelyen részt vett Orbán Balázs, a miniszterelnökség 
politikai igazgatója. 

Mint elmondta, február 24-én 
Oroszország megtámadta Ukrajnát, 
Magyarország elítélte ezt az agresz-
sziót, és törekvésünk, minden szándé-
kunk a béke megteremtése. Az Eu-
rópai Unió szankciókat vezetett be, 
hogy ezzel kényszerítse ki a háború 
befejezését, ezzel viszont nem Orosz-
országot kényszerítette térdre, hanem 
az Európai Uniót, ahol egekbe szö-
kött a gáz és az energia ára, a béke re-
ménye pedig egyre távolabbra került.  
Orbán Balázs elmondta, ez azért is 
van, mert az energiaforrásokat tekint-
ve Európa egy törpe, Oroszország 
viszont egy óriás.  Ezért, folytatta til-
takoznunk kell a szankciók ellen, és 
arra biztat mindenkit, hogy töltse ki 

és küldje vissza a kérdőívet. Kérdésre 
válaszolva a miniszterelnökség politi-
kai igazgatója elmondta, a szankciók 
ellentétesek Magyarország érdekei-
vel és különösen fontos, hogy abból a 
nukleáris energiát vegyék ki. Ugyan-
is Paks kulcsfontosságú szerepet tölt 
be a rezsicsökkentés fenntartásában, 
Magyarország energiabiztonságának 
megteremtésében és fenntartásában.

dr. Juhász-Schlatter Bernadette elköszönt

Lakyné dr. Sik Ágota várja ezentúl a betegeket

Sokan vettek részt a fórumon

Fo
tó

: T
EO

L

Rendelési idő
A személyes fogorvosi rendelés az alábbi napokon biztosított:
Hétfő:  12:00 – 17:00 
Kedd:  8:00 – 13:00
Csütörtök: 12:00 – 17:00
A szakasszisztens az alábbi időpontokban áll rendelkezésre, amikor ad-
minisztrációra, előjegyzés felvételére kerül sor:

Hétfő, csütörtök:  9:00-17:00
Kedd, szerda, péntek: 8:00-16:00

A rendelkezésre állási idő alatt elérhető: +36 20 358 2383
A körzet elérhetősége: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 18-22., telefon: 
74/471-211, e-mail: fogorvos02@tamasi.hu
Kérjük, a rendelési időre szíveskedjenek figyelemmel lenni!

Tisztelt tamási 
lakosok! 

A Tamási II. számú fogorvosi 
körzet ellátását, amelyet eddig 
Dr. Juhász-Schlatter Bernadette 
végzett, 2022. november 1. nap-
jától Tamási Város Önkormány-
zata biztosítja. 
A feladatellátást az önkormány-
zat Lakyné Dr. Sik Ágota fog-
orvossal és Horváth Erzsébet 
szakasszisztenssel végzi a vonat-
kozó előírásoknak megfelelően, 
a rendelőintézet emeleti rende-
lőhelyiségében.
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Jubiláló gimnázium
75 évvel ezelőtt, 1947. október 5-én nyitották meg Tamásiban a gimnázium kapuit. 
Azóta eltelt sok-sok év, egy egész emberélet. A gimnázium hűséges emlékőrzőnek bi-
zonyult, hiszen a legrégebbi időkről is mesél. 

Fegyveresi Anikó

2022. október 22-én indítottuk 
az egész tanévre kiterjedő rendez-
vénysorozatunkat. Az ünnepélyes 
megnyitó a katolikus templomban 
kezdődött, hiszen a gimnázium 
2015 óta a Pécsi Katolikus Egy-
házmegye fenntartásában áll, így, 
mivel az emlékek nemcsak a múlt-
hoz, hanem a jelenhez is kapcso-
lódnak, egy misével és egy áldás-
sal kezdtük az ünnepségsorozatot. 
Csibi Imre atya a tanulás és tanítás 
fontosságáról beszélt, valamint ál-
dást mondott az iskolára és a ben-
ne tanulókra, dolgozókra. Megem-
lékeztünk azokról is, akik már nem 
lehetnek velünk, ők már csak fent-
ről vigyáznak ránk. 
A nap folytatásaként két kiállítás-
megnyitón is részt vettünk. Csirké-
né Mayer Katalin iskolánk egykori 
tanulója, majd óvodánk pedagógusa 
volt, az ő képeiből nyílt kiállítás az 
aulában. Nagy Roland igazgatónak 
egy pillanatnyi pihenője sem akadt, 
hiszen a képkiállítás után az isko-
latörténeti bemutató várt rá, ahol 
szintén felemelő szavakkal ajánlotta 
a megjelentek figyelmébe az iskola 
múltját idéző tárgyi emlékeket. Ezt 
a napot választottuk az év elején 
meghirdetett címer- és logóterve-
ző pályázat kiemelkedően teljesítő 
résztvevőinek díjazására is. Fejes 
Réka 12.a osztályos tanuló nyerte 
a logópályázatot, alkotása sikeresen 
ötvözi a modern, fiatalos látásmó-
dot a hagyománytisztelettel. 
A délelőtt egy rendhagyó kerekasz-
tal-beszélgetéssel ért véget, amelyen 
az iskolába 30 évvel ezelőtt belépő 

egykori első nyolcosztályos évfolyam 
diákjai vettek részt. Nagy örömünk-
re sokan elfogadták a meghívásun-
kat a kettős jubileumra, így roppant 
tanulságos, bensőséges hangulatú 
beszélgetésen vehettünk részt az „el-
sőkkel”. Érdekes volt meghallgatni, 
milyen reményekkel, elképzelések-
kel, esetenként félelmekkel lépték át 
ők annak az iskolának a kapuját, és 
hogy mi minden valósult meg egy-
kori álmaikból. A beszélgetést Ör-
ményiné Pápai Zsuzsanna, egykori 
magyartanáruk vezette. 
A délutáni gálára szép számban 
összegyűltek a vendégek és az ér-
deklődők. Jelen volt Kurucz Géza 
címzetes igazgató és Kuruczné 
Valkai Ilona, Pécsi Gábor, szintén 
címzetes igazgató, valamint Porga 
Ferenc polgármester úr, aki – nem 
túl meglepő módon – maga is a 
gimnázium diákja volt. A szemé-
lyes hangvételű köszöntőbeszédek 

után többféle műfajban felléptek is-
kolánk egykori és jelenlegi diákjai, 
és egy tanárokból alakult alkalmi 
kórus is megmutatta magát. Mi-
vel sokan – stílusosan- erre a napra 
szervezték az osztálytalálkozójukat, 
bizony tömve volt a nagy aula. 
A gálát követően érkezett is a zene-
kar, akik már az esti bálra hangol-
tak. Akik velünk maradtak, illetve 
később csatlakoztak hozzánk, tanú-
síthatják, hogy a gimis bálok sem-
mit sem veszítettek híres-neves jó 
hangulatukból. 
Ám az eseményeket természete-
sen nem zártuk le október 22-én, 
hiszen a Béri-év vonzásában már 
több előadás is elhangzott egykori 
tanítványaink jóvoltából, november 
11-én szervezzük a „Bál a gimiért” 
alapítványi rendezvényünket, fo-
lyamatosan érkeznek hozzánk az 
előadók, és a Béri-verseny is ennek 
jegyében zajlik majd.

Megkezdődött a tamási templom 
felújítása

A templom és a plébánia épületének felújítási építési kivitelezéséről szóló szerződést 
ünnepi körülmények között írta alá a DUNABER Kft. nevében és képviseletében Vi-
lyevácz József, és a Tamási Katolikus Plébánia képviseletében Csibi Imre plébános. Az 
építési területet október 24-én adták át. 

A templom és a plébánia épülete 
több mint félmilliárd forint kor-
mányzati támogatásból újul meg. 
A plébánia megbízásából és a plé-
bánia képviselői testülete alatt mű-
ködő, az irányítói feladat vezény-
lést és ügydöntést elvégző hét fős 
Projekt Irányító Bizottság (PIB) a 
beruházások műszaki, jogi és pénz-
ügyi témaköreiben jártas, követke-
ző plébániai közösségi tagokból 
áll: Csibi Imre katolikus pap, plé-
bános (testületi elnök), Ribányi Jó-
zsef okl. építész (testületi alelnök), 
Gőbölös Péter okl. erdőmérnök 
(testületi tag), Both Hajnalka köz-
gazdász, dr. Vanya-Szabó Ágnes 
ügyvéd, Kovács Zoltán szervező 
üzemmérnök és Szabó László a 
templom gondnoka (testületi tag).
A rekonstrukció alkalmával meg-
újul a műemléknek számító temp-
lom villamosenergia-hálózata és 
padlózata. Újrafestik az épület bel-
ső falazatát restaurálják azok orna-
mentikáját, a főoltárt és az oltárké-

peket, valamint a barokk orgonát. 
Ez utóbbiak felújításának teljes 
– mintegy 38 millió forintos – 
költségét egy magánszemély ado-
mányából finanszírozzák. A Tolna 
Megyei Kormányhivatal örökség-

védelmi engedélyezési eljárásainak 
és vizsgálatainak lefolytatását kö-
vetően az örökségvédelmi engedé-
lyét június 14-én kiadta, melyben 
minden hatósági feltételt és elő-
írást rögzített. A munkák régésze-
ti megfigyelés mellett történnek, 
melynek végrehajtását a szekszárdi 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum a 
jogosultsága alapján folyamatosan 
végzi.
Az 1735-1745 között épült barokk 
templom nem csak belsőleg, hanem 
külsőleg is megszépül. Felújítják a 
toronysisakot, újravakolják a külső 
falakat és korszerű, energiatakaré-
kos kültéri világítással látják el az 
épületet. Emellett a harangokat is 
felújítják. A felújítást október 24-
én kezdték el, és a tervek szerint 
2023. december 31-ig fejezik be. A 
felújítás idején a Nagyboldogasz-
szony-templomban a szertartások 
szünetelnek, ez idő alatt a tamási 
evangélikus templom ad otthont a 
római katolikus szentmiséknek.

Lakossági tájékoztató ebösszeírásról

Tisztelt Ebtartó!
Tamási Város területén az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. 
§-a alapján ismét sor kerül az ebek 
összeírására a jogszabályban meg-
határozott adattartalommal.
A települési önkormányzat az eb-
összeírás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elekt-
ronikus nyilvántartást köteles ve-
zetni, az állat tulajdonosai, tartója és 
más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonosának és 
tulajdonának védelme, valamint eb-
rendészeti és állatvédelmi feladatai-
nak hatékony ellátása céljából. Az 
eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az 
ebösszeíráskor köteles az adatlapon 
feltüntetett adatokat a települési 
önkormányzat rendelkezésére bo-
csátani (az adatszolgáltatási köte-
lezettség elmulasztása állatvédelmi 
bírságot vonhat maga után).
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 

Tamási Város Önkormányzata az 
ebösszeírás adatai alapján nem ter-
vezi az ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetését.
Az ebösszeíró adatlap beszerezhe-
tő a Tamási Polgármesteri Hivatal 
Portáján, illetve letölthető a www.
tamasi.hu oldalról.
Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 
az ebösszeíró adatlapot ebenként 
kell kitölteni és legkésőbb 2022. 
november 30-ig szükséges eljuttat-
ni a Tamási Polgármesteri Hivatal 
részére az alábbi módokon: levélben 
postai úton a Tamási Polgármesteri 
Hivatal címére: 7090 Tamási Sza-
badság u. 46-48. Személyesen le-
adható a Hivatal portáján, vagy 
ügyfélfogadási időben a 12-es szá-
mú irodában. Elektronikus úton 
(aláírva, majd scannelt formában) 
a tamasikozter@tamasi.hu e-mail 
címre.

Tamási Város Önkormányzata

„Az én karácsonyom”– rajzpályázat
A Tamási Művelődési Központ az idei évben is várja a 
gyermekek szebbnél szebb alkotásait.

Kedves Gyerekek, kedves Szülők, 
kedves Pedagógusok!
A Tamási Művelődési Központ 
karácsonyi rajzpályázatot hirdet 
„Az én karácsonyom” címmel, 
óvodás és iskolás gyermekek ré-
szére.  A pályamunkák A/4 vagy 
A/3 méretben, szabadon válasz-
tott technikával készülhetnek, 
így az alkotásoknak tényleg csak 
a képzelet szabhat határt. Egy 
gyermek 1 db rajzzal pályázhat. 
Kérjük, hogy a rajzok hátolda-
lára írják fel az alábbiakat: név, 
életkor, osztály, óvodai csoport 
és az oktatási intézmény neve. 
Az elkészült rajzokat a Zöld 

Pont és Civilházban (Tamási, 
Deák Ferenc u. 43.) lehet leadni. 
A beadási határidő: 2022. 
november 22. (kedd) 
A beérkező alkotásokat három-
tagú zsűri értékeli, ők döntenek 
majd a helyezésekről, díjazásokról. 
A díjátadóra 2022. november 30-
án (szerdán) 15.00 órakor kerül 
sor, szintén a Zöld Pont és Ci-
vilházban. Ezt követően az ér-
deklődők a rajzokból készült ki-
állítást megtekinthetik ugyanitt 
nyitvatartási időben, valamint a 
művelődési központ ablakaiban. 
Izgatottan várjuk idén is a gyere-
kek kreatív alkotásait!

Iskolatörténeti bemutató is színesítette a rendezvényt

A szerződést ünnepi körülmények 
között írta alá a DUNABER Kft. ne-
vében és képviseletében Vilyevácz 

József, a Tamási Katolikus Plé-
bánia képviseletében pedig Csibi 

Imre plébános
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Kitüntető címeket vehettek át az arra érdemesek
Ünnepi testületi ülés kere-
tein belül adták át a városi 
kitüntető címeket október 
23-án este, a városi műve-
lődési központban. 

TAMÁSI IFJÚ TEHETSÉGEI 
LETTEK: Gerencsér Zalán, Tep-
lán Boldizsár, Varga-Pintér Kata, 
Nagy Márk, Papp Péter és Va-
gyóczki Adrián Patrik. 
Gerencsér Zalán a Würtz Ádám 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola végzős tanulója, aki 
kitűnő tanulmányi eredménye mel-
lett a matematika területén nyújt 
kimagasló teljesítményt. Az elmúlt 
nyolc évben számos iskolai, megyei 
és országos matematika versenyen 
vett részt, melyeken egyénileg és 
csapatban is kiemelkedően szere-
pelt, így országszerte öregbítette 
iskolája hírnevét. Teplán Boldizsár 
a Béri Balogh Ádám Katolikus 
Gimnázium diákja - a sport te-
rületén jeleskedik, ezen belül is a 
kézilabdában találta meg a számá-
ra legkedveltebb sportágat. Ezt mi 
sem bizonyítja jobban, mint, hogy 
III. serdülő korcsoportban országos 
bajnok lett csapatával. Varga-Pintér 
Kata kivételes nyelvi tehetségnek 
bizonyult már egészen fiatalon. A 
Béri Balogh Ádám Katolikus Gim-
názium diákja a Librabooks angol 
nyelvi versenyen országos 1. helye-
zést, német nyelvi versenyen orszá-
gos 4. helyezést ért el. Nagy Márk 
a Tolna Megyei Szakképzési Cent-
rum Vályi Péter Szakképző Isko-
la tanulója kiváló példa arra, hogy 
egy fiatal az élet számos területén 
nyújthat olyan teljesítményt, mely 
példát mutathat saját korosztálya 
számára. Iskolájának mezőgazdasá-
gi gépész tanulója, aki a közismereti 
és szakmai tárgyak tanulása során 
is kiemelkedett nemcsak osztálya, 
de iskolája diákjai közül is, 9. év-
folyamos korától kezdődően min-
den tanévben kimagasló eredményt 
ért el, erről szaktanári dicséretek is 
tanúskodnak. Papp Péter a Vályi 
Péter Szakképző Iskola mezőgaz-
dasági gépész tanulója, aki érettsé-
git követően kezdte meg tanulmá-
nyait az intézményben. A szakmai 
tárgyak elsajátítása során nemcsak 
az osztály, hanem az iskola diák-
sága közül is kiemelkedett. A 9. 
évfolyamtól kezdődően minden 
tanévben kitűnő tanulmányi ered-
ményt ért el, emellett a gyakorlati 
munkában is jeleskedett, a tanéve-
ket nevelőtestületi dicsérettel zár-
ta. Vagyóczki Adrián Patrik a Vályi 
Péter Szakképző Iskola hegesztő 
tanulója, szorgalmas, munkájára és 
környezetére igényes, oktatóival és 
társaival mindig jól együttműködő, 
kiemelkedő tanulmányi eredményt 
nyújtó tanuló, a termelésben végzett 
munkájával követendő példa lehet 
diáktársainak és korosztályának. A 
2021-22-es tanévben a Szakma Ki-
váló Tanulója verseny területi elővá-
logatóján elért teljesítménye alapján 
az országos döntőbe jutott.
Tamási Város Sportjáért kitüntető 
címet vehetett át Sipos Norbert. 
Tíz éves korától tagja a Tamási SE 
labdarúgó szakosztályának, ifjúsá-
gi, majd felnőtt edzői irányításával 
eredményes labdarúgói, majd még 
sikeresebb utánpótlás edzői pálya-

futás áll mögötte. 18 éves korában 
mutatkozott be városunk felnőtt 
labdarúgó csapatában, melynek 
tagjaként számos eredményt ért el, 
többek közt a 2008-9-es szezon-
ban a Tolna megyei III/B osztály-
ban aranyérmet szereztek. Az évek 
előrehaladtával – aktív pályafutá-
sa mellett majd azt követően – az 
utánpótlás-nevelésben találta meg 
további szakmai feladatait. 2013-16 
között a Tamási 2009 FC U7-U9-
es korosztály utánpótlásának edzője 
lett. Aktív szerepet vállalt a szak-
osztály elnökségében is. 2016-tól az 
U11-U13-as korosztály utánpótlá-
sának edzője, majd szakágvezetője. 
Tevékenysége révén, munkájának 
eredményeként ez a korosztály 
napjainkra a legsikeresebb Tolna 
megyében. 
A TAMÁSI VÁROS BIZTON-
SÁGÁÉRT CÍMET idén Farkas 
Gabriellának ítélték oda. Közel 30 
éve kezdte meg rendőrségi szolgá-
latát járőr beosztásban Szombat-
helyen. 1995 óta dolgozik a Tamási 
Rendőrkapitányságon, kezdetben 
járőrként, majd igazgatásrendé-
szeti előadóként, később kiemelt 
főelőadóként bűnmegelőzési és 
sajtóreferensi feladatokat látott el. 
2007-től a Bűnügyi Osztályon fő-
vizsgálóként látott el szolgálatot, 
2015-től pedig az akkor megalakult 
Bűnügyi technikai és helyszínelő 
Alosztályon főnyomozó beosztásá-
ba került, majd az alosztály vezetője 
lett. Munkáját a különböző szak-
területeken folyamatosan, kiváló 
színvonalon, szakszerűen, jogsze-
rűen és hatékonyan végezte. 
TAMÁSI VÁROS KÖZSZOL-
GÁLATÁÉRT DÍJAT vehettek 
át idén: Szalai Gyuláné és Fencz 
Judit. 
Szalai Gyuláné munkába állását 
követően is folyamatosan képezte 
magát, az általa ellátott szakterüle-
tekhez mindig megszerezte a szük-
séges szakmai képesítést. Közigaz-
gatási alapvizsgát, majd szakvizsgát 
tett, a Gödöllői Szent István Egye-
tem Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Karán munkavállalási 

tanácsadó, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem képzésén kormány-
ablak ügyintéző képesítést szerzett. 
1996-ban került a Tolna Megyei 
Kormányhivatal jogelődjéhez, ahol 
majd 20 évig foglalkoztatási szak-
területen dolgozott, ezt követően 
került az újonnan megnyíló Kor-
mányablakba, ahol azóta is az osz-
tály meghatározó alakja, a csapat 
szíve-lelke. 
Fencz Judit szociális asszisztens-
nek tanult. A Tamási Polgármes-
teri Hivatalban 2014-ben kezdte 
meg munkáját, ahol 2017-ig igaz-
gatási ügyintéző munkakörben, a 
Titkársági és Igazgatási Osztály 
munkatársaként dolgozott. Azóta 
a polgármesteri hivatal egyik bel-
ső szervezeti egysége, a Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Iroda 
dolgozójaként magas színvonalon 
látja el a beruházással és vagyon-
gazdálkodással, üzemeltetéssel, in-
tézményműködtetéssel kapcsolatos 
önkormányzati tevékenységek ad-
minisztrációs és kiegészítő felada-
tait. 
DR. VÁRADY JÁNOS-DÍJAT 
vehetett át idén Holik Zoltánné, aki 
1988 óta a Tamási Rendelőintézet-
ben dolgozik körzeti ápolónőként. 
1989 óta segíti Dr. Tímár Tibor 
háziorvos munkáját a Tamási 4-es 
számú háziorvosi körzetben, szak-
asszisztensként. Tudását folyama-
tosan frissítette, több egészségügyi 
tanfolyamot elvégzett és foglalko-
zás-egészségügyi szakápolói diplo-
mát szerzett. Az elmúlt 33 évben 
munkáját becsületesen, nagy szor-
galommal, empátiával és legjobb 
tudása szerint végezte. Munkabí-
rása átlagon felüli, kiváló kommu-
nikációs képességgel bír, így a bete-
gekkel és a kollégákkal is mindig jó 
kapcsolatot tudott kialakítani. 
Tamási Város Érdemes Pedagógu-
sai lettel 2022-ben: Juhász Dénes-
né, Németh Lehelné és Egyed Sán-
dor. 
Juhász Dénesnét a pedagógus pá-
lya már gyermekkorában vonzotta, 
ezért egyértelmű volt számára, hogy 
a Pécsi Tanárképző Főiskola mate-

matika-kémia szakára jelentkezik. 
Ott diplomázott 1984-ben, friss 
diplomásként kezdte meg pályáját 
a tamási 2. számú általános iskolá-
ban. Oktató-nevelő munkáját azóta 
is töretlen lelkiismeretességgel vég-
zi, a ma már Würtz Ádám Általá-
nos Iskolában. A diákok és a szülők 
is bizalommal fordulhatnak hozzá, 
mindig megértő támogatást kap-
nak. Több éven keresztül munkakö-
zösség vezetői feladatokat is vállalt, 
2011-18 között intézményvezető-
helyettes volt. 
Németh Lehelné 1993-tól a Vályi 
Péter Szakképző Iskola és Kollé-
gium tanára. Kezdetben a nőiruha 
készítő diákok szakoktatójaként 
tevékenykedett. Két évtizeddel ez-
előtt az intézmény képzési palettá-
jának átalakulásához alkalmazkod-
va pincér szakképesítést szerzett 
és ezt követően, több mint 15 éven 
keresztül pincér szakoktatóként 
végezte pedagógusi munkáját. A 
szakképzési rendszer legutóbbi át-
alakulását követően, 2020-ban az 
intézmény vezető oktatójává vált, 
az idei év januárjától pedig a Vá-
lyi vezetőségének tagja. Munkájá-
nak eredményeként pincér tanulói 
gyakran érnek el kiemelkedő sikere-
ket, dobogós helyezést, vizsgamen-
tességet a Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen. Az iskola által vállalt 
vendéglátó tevékenységeket magas 
színvonalon szervezi és bonyolítja, 
öregbítve ezzel az iskola hírnevét. 
Magas színvonalú szakmai-peda-
gógiai felkészültsége és tapasztalata 
elismeréseként kamarai és a megyei 
vizsgaközpont vizsgabizottsági tag-
jaként is tevékenykedik. 
Egyed Sándor tősgyökeres tamá-
siként itt végezte általános és kö-
zépiskolai tanulmányait. 1990-ben 
vette át matematika-fizika szakos 
tanári diplomáját, melyet követően 
visszatért alma máterébe, a Béri Ba-
logh Ádám Katolikus Gimnázium-
ban, ahol 32 éve oktatja a fiatalokat 
a matematika és fizika rejtelmeire. 
Tanórai feladatain, munkáján túl 
számos iskolai program elindítása és 
innovatív módszer bevezetése fűző-

dik a nevéhez. Ő az immár hagyo-
mányossá vált Béri-verseny kiötlője, 
ahol évről-évre számos diákcsapat 
méri össze tudását, és amelyen a 
versenyszellem a szó jó értelmében 
van jelen. A Paksi Atomerőműbe 
tett látogatások szervezése is hoz-
zá kötődik, melyek során közelebb 
hozza a tudományt a tanórákhoz. 
A TAMÁSI VÁROS KÖZÖS-
SÉGÉÉRT DÍJAT idén a Tamási 
Koncert-fúvós zenekarnak ítélték 
oda. Az idei évben 60 éves fenn-
állását ünneplő zenekar 1962-ben 
alakult meg, akkor úttörőzenekar 
néven. Az együttest már ebben az 
időben komoly hírnevet vívott ki 
magának, melyet az évtizedek alatt 
tovább erősített. Hemerle János, 
Lukács Tibor, Markovics Gábor, 
Elek Péter, Varga Balázs, a zene-
kar karmesterei, mind sokat tettek 
azért, hogy ez a művészeti közösség 
6 évtizedig fennmaradjon és azóta 
is a város emblematikus együttese 
legyen. Művészeti munkájuk ered-
ményeként 2003-ban kiérdemelték 
a Babits Mihály-díjat, 2013-ban a 
Csokonai Vitéz Mihály közösségi-
díjat, 2015-ben pedig a Tolna Me-
gyéért díjat.
A 2022-ben 60. jubileumát ünnep-
lő Tamási Koncert-Fúvószenekar 
a fúvószenét népszerűsítő, annak 
nemzeti hagyományait ápoló művé-
szeti munkája, példaértékű szakmai 
felkészültsége, hangzáskultúrája, 
kimagasló közösségépítő tevékeny-
sége révén érdemes a Tamási Város 
Közösségéért díjra. 
TAMÁSI VÁROS DÍSZPOL-
GÁRA az idei évben Orbán János 
Dénes, József Attila-díjas, Magyar-
ország Babérkoszorúja-díjas költő, 
prózaíró, irodalomszervező lett. Az 
Előretolt Helyőrség Íróakadémia 
vezetője, a Magyar Idők napilap 
kulturális rovatvezetője, a Magyar 
Nemzet kulturális rovatvezetője, 
a Nemzeti Kulturális Alap Szép-
irodalom Kollégiumának vezető-
je, a Magyar Művészeti Akadémia 
levelező tagja. Brassóban született, 
1995-ben diplomázott a kolozsvá-
ri Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkarának magyar–angol 
szakán. Ugyanitt néprajzi, újságírói, 
magiszteri tanulmányokat folyta-
tott, majd doktorandusz hallgatója 
volt a Szegedi Tudományegyetem-
nek. 
1992 óta több száz publikáció-
ja jelent meg a Kárpát-medence 
több tucat fórumában: vers, próza, 
paródia, kritika, esszé, tanulmány, 
szín- és bábdarab, műfordítás, pub-
licisztika alkotója. Kitüntetések, 
ösztöndíjak sora jelzi kiváló alkotó 
munkásságát. 
Orbán János Dénes évekkel ez-
előtt Tamásit választotta ottho-
nául. Azóta a háttérből segíti az 
önkormányzat stratégiai tervezési 
folyamatait, városunk fejlődését, 
gyarapodását szolgáló elképzelé-
seit. Tudását, a magyar művészeti 
életben betöltött központi szerepét, 
kapcsolatrendszerét, a helyi kezde-
ményezések felkarolásának, a város 
innovációs törekvéseinek szolgála-
tába állítja. 
A díjakat a kitüntetetteknek Por-
ga Ferenc polgármester, Gulyásné 
dr. Könye Katalin jegyző és Széles 
András alpolgármester adták át.

Az idei év kitüntetettjei
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Rászoruló családoknak segítenek 
az élelmiszerrel

A  Magyar Élelmi-
szerbank Egyesület 
partnerszervezeti se-
gítségével felkutatja 
és összegyűjti a hi-
permarketekben, gyá-
rakban és feldolgo-
zóüzemekben vagy 
termelőknél fölösle-
gessé vált és megsem-
misítés előtt álló, de 
fogyasztható élelmi-
szereket, amelyek ke-
reskedelmi forgalom-
ba valamiért nem hozhatók, vagy 
onnan már kikerültek. Gondoskod-
nak az így összegyűjtött készletek 
szállításáról, biztonságos tárolásáról 
és szétosztásáról – most már Tamá-
siban is. 
A Magyar Élelmiszerbank Egyesü-
let tevékenységének egyik fő alap-
elve, hogy ingyenesen fogadnak és 
ingyenesen is adnak át élelmiszere-
ket. Nemrégiben a Tamási és Kör-
nyéke Szociális Központ az egye-
sület partnerszervezetévé vált, mely 
hatalmas megtiszteltetés és öröm 

számunkra – oszotta 
meg lapunkkal  Sza-
badosné Vastag Edi-
na intézményvezető. - 
Ennek köszönhetően 
a központ munkatár-
sai napi rendszeres-
séggel a tamási Penny 
áruházból hozzák el 
az üzlet polcairól már 
lekerült, de még fo-
gyasztásra alkalmas, 
jó minőségű élelmi-
szereket, zöldséget, 

gyümölcsöt, pékárut, tejterméket, 
húsfélét és egyéb cikkeket, amiket 
aztán rászoruló családoknak oszta-
nak szét előzetes egyeztetés alapján. 
Az eddigi tapasztalatok alapján na-
ponta 50-70 kg élelmiszert sikerült 
szétosztani Tamásiban és a környe-
ző településeken. Az átadott áru ki-
vétel nélkül jó minőségű, teljes mér-
tékben felhasználható volt. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni a tamási 
Penny munkatársainak a rendszeres 
közreműködést – mondta az intéz-
ményvezető.

Kiemelten fontos az erdők és a 
vadállomány védelme

Megújította a hatályos együttműködési megállapodását a Tolna megyei állami erdő-
gazdálkodó a Gyulaj Zrt. és a gazdálkodási területén illetékes négy rendőrkapitányság.

A Tolna megyei állami erdők, a 
bennük fellelhető természeti érté-
kek vagyonvédelme és a vadállo-
mány védelme fontos, kiemelt és 
társadalom által is elvárt feladata 
a Gyulaj Erdészeti és Vadászati 
Zrt.-nek, mely védelmi feladatokat 
ezidáig is elkötelezetten végezte a 
rendőrséggel együttműködve, segít-
ve a rendőrhatóság bűnmegelőző és 
bűnüldöző munkáját.
Ennek nyomatékot adva 2011. febru-
ár 22-én már megszületett egy szoros 
együttműködés hatékonyságát javító 
dokumentum a rendőrség és a Gyulaj 
Zrt. között. Ez a megállapodás az el-
múlt évtizedben nagyon jó hatékony-
sággal fékezte az erdő, a természeti 
értékek és a vadállomány kárára elkö-
vetett bűncselekményeket, mindemel-
lett az elkövetők felderítését és a bün-
tetőeljárások hatékony megindítását.
Az elmúlt több mint 10 évben a szer-
vezeti, működési struktúrák miatt 
ennek az együttműködésnek meg-
újítása, aktualizálása, részben pedig 
az energiaválságból fakadó rendkívüli 
tűzifa iránti kereslettel párhuzamosan 
fokozódó falopás veszélye szükséges-
sé tette, hogy október 25-én az állami 
erdőgazdaság területén egy egyeztető 
megbeszélésre kerüljön sor a Tamá-
si-, a Bonyhádi-, a Dombóvári- és a 
Paksi Rendőrkapitányság vezetői és a 
Gyulaj Zrt. szakemberei között.
Házigazdaként első előadóként Gő-
bölös Péter a Zrt. vezérigazgatója 
prezentációjában ismertette – a tár-
saság rövid bemutatásán túl – az 
elmúlt öt év bűnügyi beszámolóját 
az erdészeti- és vadászati bűncse-
lekmények vonatkozásában. Fel-
hívta a figyelmet és kérte a rendőri 
szervek fokozott ellenőrzését, tá-
mogató együttműködését, melyek 
a jelentősen megnövekedett eset-
számú faanyag, elsősorban lakos-
sági tűzifaszállítások jogszerűségét 

hivatott vizsgálni. A Gyulaj Zrt. 
szakszemélyzete erőn felül teljesí-
ti a jelentősen megnövekedett la-
kossági és önkormányzati szociális 
tűzifa igények kielégítését, viszont a 
visszaélésekkel szembeni küzdelem-
ben – az eddigi hagyományosan jó és 
eredményes rendőrségi együttműkö-
dést is alapul véve – segítséget kér a 
vagyonbiztonság és a vagyonmegőr-
zés tekintetében nem csak az állami, 
hanem a magántulajdonú erdőkből 
származó faanyag esetében is. Antli 
István a Zrt. erdőgazdálkodási szak-
felügyelője a második előadásban a 
kitermelt faanyag, és az elejtett vad 
test – ellenőrzés során bemutatandó 
– kísérő papíralapú bizonylatainak 
ismertetésén túl kitért a faanyag-
termelés és szállítás belső, jól szer-
vezett, ütemezett, szigorúan bizony-
latolt és szabályozott rendszerének 
működésére is, valamint bemutatta 
az Elektromos Közúti Áruforga-
lom Ellenőrző Rendszer (EKAER) 
és a Faanyagterméklánc-felügyelet 
(EUTR) rendszer lényegi elemeit is.
Az előadásokat követően felmerült 
kérdésekkel kapcsolatosan tartalmas, 
konstruktív és eredményes megbe-
szélés zajlott, ahol az érintett négy 
rendőrkapitányság képviseletében 
jelen lévő kaptányságvezetők hozzá-
szólásai, észrevételei és javaslatai han-
goztak el. A rendőri vezetők – dr. Kuti 

István rendőr ezredes, rendőrségi fő-
tanácsos (Tamási Rendőrkapitány-
ság), Megyeri Zsolt rendőr alezredes 
(Bonyhádi Rendőrkapitányság), dr. 
Bognár Szilveszter rendőr ezredes, 
rendőrségi főtanácsos (Dombóvári 
Rendőrkapitányság), és Végh Lajos 
rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos 
(Paksi Rendőrkapitányság) – által 
elmondottak tovább erősítette a ha-
tékony együttműködés lehetőségét. 
A megbeszélésen részt vett és a ja-
vaslataikkal segítette a közös mun-
kát, annak hatékonyságát Felhősi 
László alezredes (Terrorelhárítási 
Központ) és dr. Kovács Zoltán rend-
őr ezredes – nyugdíj előtti rendelke-
zési állományban – a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság volt rendésze-
ti főkapitány-helyettese, aki az első 
megállapodás kezdeményezője volt
A megbeszélés zárásaként a Rend-
őrség és a Gyulaj Zrt. vezetői kö-
zösen aláírták az együttműködési 
megállapodást, melyben a résztvevő 
felek azt az elkötelezett szándéku-
kat megerősítették, hogy Tolna me-
gyében a festői szépségű, pótolha-
tatlan értékű erdők, a bennük levő 
és élő felbecsülhetetlen természe-
ti értékek, továbbá a vadállomány 
megóvásának, az orvvadászat visz-
szaszorításának érdekében fokozott 
ellenőrzésekkel megelőzik a vissza-
éléseket.

Új helyen működnek tovább a közösségek
A rendkívül magasan stag-
náló energiaárak az élet 
valamennyi területén érez-
tetik negatív hatásukat, 
így – a koronavírus járvány 
következményeit épp hogy 
kiheverve – a kulturális 
szférának is újabb kihívá-
sokkal, nehézségekkel kell 
szembenéznie. 

Czink Judit

Annak érdekében, hogy a Tamási 
Kulturális Központ valamennyi in-
tézményegysége továbbra is műkö-
dőképes maradhasson, az áremel-
kedéseket fogyasztáscsökkentéssel 
igyekszünk ellensúlyozni. Mindezt 
úgy, hogy a megtakarítások szem 
előtt tartásával is törekszünk arra, 
hogy minél teljesebb körű szol-
gáltatási rendszert működtessünk, 
amely elsődlegesen a kisközösségek 
fennmaradását, tevékenységük segí-
tését biztosítják. 
A téli időszakra így a művelődé-

si központ bezár ugyan, de a tevé-
kenységeink jelentős része a Deák 
Ferenc utca és Arany János utca sar-
kán álló Zöld Pont és Civil Házba 
kerül át. A felújított, napelemes fű-
téssel ellátott épületben helyet kap 
számos közművelődési tevékeny-
ség, a művészeti csoportok próbái, 
klubok, szakkörök tevékenységei, 
képzési alkalmak. Úgy osztottuk 
be a csoportok összejöveteleit, hogy 
minden, a művelődési központ-
ban eddig is helyet kapó közössé-
günk találkozhasson, próbálhasson. 
Olyan eseményeket, melyek nagy-
számú látogatót vonzanak, itt nem 
tudunk megrendezni, a következő 
hónapokban a kisebb közösségek 
kapnak prioritást mindennapi tevé-
kenységünkben. 
A könyvtár a továbbiakban is a 
megszokott helyen üzemel, érte-
lemszerű, hisz a gyűjtemény el-
érhetősége itt adott az olvasóknak. 
A felnőtt kölcsönzőtér és az olva-
sóterem csak temperáló fűtést kap, 
de így is lesz lehetőség a helyben 

válogatásra, és kérésre könyvcsoma-
gokat is összeállítanak a könyvtáros 
kollégák. Ők a gyermekkönyvtári 
részben dolgoznak majd, melyet 
klímaberendezéssel fűtünk. Mivel 
a könyvtár áramellátását napelemes 
rendszer biztosítja, így ez lesz a leg-
gazdaságosabb a téli hónapokban.  
A Kultúrák Házában lévő Tamási 
Galériában télen időszaki kiállítá-
sokra nem kerül sor, de tavasztól újra 
várjuk majd a látogatókat, ahogy a 
Helytörténeti Gyűjteményben is. 
A kulturális örökség részét képző 
gyűjtemények, műtárgyak törvényi-
leg előírt hosszútávú megőrzésének 
minimális feltételeiről természete-
sen gondosodunk. 
Honlapunkon, közösségi olda-
lainkon (Facebook, Instagram, 
Youtube) ezután is folyamatosan 
tájékoztatást adunk a nálunk fo-
lyó tevékenységekről, események-
ről, kövessenek minket a jövőben is, 
hogy aztán a téli hónapokat köve-
tően ismét a megszokott helyeken 
és formában találkozhassunk!

Aláírták az együttműködést

Az Elf Bar volt a fókuszban a fórumon
A Tamási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum október 20-
án megtartott, soron következő ülésének központi té-
mája az Elf Bar megjelenése és veszélyei voltak. 

Kövér István, a Würtz Ádám Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatóhelyettese 
átfogó tájékoztatás adott a tag-
szervezetek képviselői részére 
„ELF BAR, amit (nem) szeret-
nél tudni” címmel egy prezentáció 
keretében. Az Elf Bar rövid- és 
hosszútávú egészségkárosító ha-
tással rendelkező, nem ellenőrzött 
összetételű, nem engedélyezett 
hevített dohánytermék, melynek 
nikotin-tartalma magasabb lehet 
az átlagosnál.
A Tamási Rendőrkapitányság 
munkatársai folyamatosan tartanak 
tájékoztató előadásokat a témában 
a tamási és környékbeli oktatási 
intézményekben. A tapasztalatok 

szerint a fiatalok 30 %-a találkozott 
már az Elf Barral. Komoly problé-
mát jelent, hogy könnyű hozzájut-
ni a termékhez. A fórumon a részt-
vevők megvitatták tapasztalataikat 
a témával kapcsolatosan. 
A Nemzeti Népegészségügyi 
Központ a lakosság tájékoztatásá-
ra az alábbi elérhetőségeket bizto-
sítja:
Tájékoztató anyagok az alábbi 
honlapon találhatóak:
• nnk.gov.hu, NNK Facebook ol-
dal, egeszsegvonal.gov.hu
• egeszseg.hu
Elérhető telefonszámok:
• Nikotinmérgezés esetén: +36 
80 201 199 
• Elf Bar bejelentő vonal: 1828

Az Elf Bar a fiatalokra nézve valós veszély
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Idén is segítséget nyújtottak 
mindenszentekkor a polgárőrök 
A Tamási Polgárőr Egyesület tagjai október utolsó, és 
november első napjaiban az elmúlt évekhez hasonlóan 
temető szolgálatot láttak el. 

Mindenszentek és halottak napja 
alkalmából a korábbi évek gyakor-
latának megfelelően az egyesület 
tagjai biztosították az elhuny-
takról való méltó megemlékezés 
nyugalmát. A feladatot folyama-
tos jelenléttel, illetve nagy rész-
ben visszatérő járőr szolgálattal 
látták el. A járőrszolgálatok során 
a temetők területén kívül külön 
figyelmet fordítottak a parkolókra 
is, hogy az oda gépkocsival érke-

zők a hátrahagyott járműveiket is 
biztonságban tudhassák. Elsőd-
leges feladatként szerepelt még 
a gyalogos forgalom segítése, to-
vábbá a temetőbe kilátogatók ér-
tékeinek biztonsága. A szolgá-
latok végeztével egy-egy mécses 
gyújtásával emlékeztek meg az el-
hunyt polgárőr társakra. A Tamá-
si Polgárőr Egyesület 12 fővel 84 
óra szolgálatot látott el a hosszú, 
ünnepi hétvégén. 

70. születésnapjukat ünneplik a 
megyei könyvtárak idén

Immár tizenhetedik alkalommal került sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire. 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálásával a hazai könyvtári rendszer is-
mét készen állt arra, hogy különleges, rendhagyó tartalommal töltse meg az október 
eleji napokat. Az idei év eseményeinek tervezésekor a szervezők kiemelten figyeltek 
arra a tényre, hogy országszerte 70. születésnapjukat ünneplik a megyei könyvtárak. 
1952-ben egy minisztertanácsi határozat rendelkezett létrehozásukról, így bizonyára 
sok megyei könyvtár idézte fel az azóta megtett utat. A könyvtári napok szlogenje 
idén a következő volt: Esély, egyenlőség, könyvtár. 

Nagy Istvánné

 – Az esemény hetében a termé-
szethez, állatokhoz kapcsolódó 
foglalkozások zajlottak a gyerek-
könyvtárban, szem előtt tartva az 
állatok, a jövő esélyeit.   Az infor-
mációhoz való esély jegyében két 
rendezvényt szerveztünk.  2017-
ben indítottuk útjára a Kalandorok 
a nagyvilágban című ismeretter-
jesztő előadássorozatunkat, amely-
ben helyi illetőleg helyi kötődésű 
embereknek biztosítunk lehető-
séget arra, hogy utazásaikról, úti 
élményeikről beszámoljanak az ér-
deklődőknek, megmutassák távoli 
helyeken készített fotóikat. Kiss 
Annamária és Győri Teréz a va-
rázslatos Isztambulba kalauzolta a 
közönséget. A kivetített fényképek 
mellett előadásukban a hiteles tör-
ténelmi háttér is körvonalazódott, 
a megélt élmények mellett művé-
szettörténeti betekintést is kap-
tunk a tündérváros csodás világába.

 – Nagyszámú közönséget vonzott 
Karinthy Vera és Bornai Tibor ze-
nés irodalmi estje Öt Karinthy 
címmel. A műsorban megidézték 
Karinthy Frigyest, aki minden 
műfajban maradandót alkotott és 
kortársai szerint zseni volt. Hall-

hattunk a szorongásra hajlamos, 
a költészet útjára lépő Karinthy 
Gáborról.  Karinthy Ferencről, be-
cenevén Ciniről számos humo-
ros, közösen megélt történettel 
emlékezett meg unokája, Vera. A 
Karinthy magánszínház alapító-
ja, Karinthy Márton vállalta fel a 
Karinthy család történetének meg-
írását az Ördöggörcs című regé-
nyében. „Karinthynak lenni nehéz 
sors, tehetségesnek lenni nehéz 
sors, tehetséges Karinthynak len-
ni……”  Vekerdy Tamás nyitva 
hagyta a mondatot.  Az est részt-
vevői azonban minden bizonnyal 

betekintést nyertek abba, hogy mi-
lyen tehetséges Karinthynak lenni. 
Az elődök írásaikkal utaztatták a 
közönséget Karinthyába. Karinthy 
Vera személyes emlékeivel és cso-
dás dalbetétekkel emlékezett meg 
legendás felmenőiről, emelve az est 
hangulatát. Bornai Tibor Karint-
hy-imádóként verseket, novellákat, 
humoros történeteket, sztorikat 
osztott meg velünk, zenészként 
pedig az est témájához, a családi 
történetekhez illő dalait játszotta 
el. A lelkes közönség örömmel fo-
gadta a rendezvényt záró Balatoni 
nyár című dalát is.

Speciális csoport indulhatott a 
támogatásnak köszönhetően

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatának köszönhetően az Aranyszarvas 
KHSE az idei tanévet rendszeres programjai mellett egy kiemelt programmal is kezdte, 
a Nemzeti Tehetség Program keretein belül nyílt lehetőségünk egy speciális csoport 
elindítására az utánpótlás korosztály számára. 

Kőváry Réka

A fejlesztő csoportban különbö-
ző szempontok alapján választottuk 
ki a gyerekeket, így nemcsak a kie-
melten tehetséges gyerekek tudnak 
a programban részt venni, hanem 
azok is, akik önmagunkhoz képest 
jól fejleszthetők, saját egyéni fejlődé-
sük szorgalmuknak és kitartó mun-
kájuknak köszönhetően látványos 
eredményeket mutat. A program 
szakmailag a Szőts Gábor által 20 
éve kidolgozott és azóta kipróbált, 
továbbfejlesztett harcművészeti ala-
pú mozgásfejlesztő programra ala-
poz, Gábor a program szakmai veze-
tője is. A pályázatnak köszönhetően 
ennek a csoportnak a tevékenysége 
az edzések mellett további foglalko-
zásokkal is kiegészül majd, így alkal-
manként az edzésre járó gyermekek 
szülei is a program aktív résztvevő-
jévé válhatnak. Oktatási szellemi- ségünknek része a családok közös 

mozgásra való ösztönzése, egymás 
inspirálása, mely alappillére közös-
ségi tevékenységünknek. A program 
a Kulturális és Innovációs Miniszté-

rium támogatásával valósulhat meg. 
Az edzéseinkhez újonnan csatla-
kozni kívánó gyerekeket a 17:15-
kor kezdődő gyermekcsoportunkba 
várjuk a Tamási Sportok Házába!

Népszerűek az edzések a gyermekek körében

Újabb Fenyő siker!
A nyíregyházi Atlétikai Sport Centrumban október 8-9-
én megrendezett 17 év alatti súlyemelők országos baj-
nokságán ezúttal a fiatalabb Fenyő aranyozta be a hét-
végét.  

A 13 éves Péter a serdülő kor-
osztály 45 kilogrammos súly-
csoportban meggyőző előnnyel 
győzedelmeskedett. Első fogás-
nemben, a szakításban a harma-
dik gyakorlatával 41 kilós egyéni 
csúcsot ért el, a lökésben javítani 
kellett a 48 kilón, így összetett-
ben 89 kg-al országos bajnok lett. 
Bachmann Béla edző fiatal tanít-
ványa a Würtz Ádám Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola 8.C osztályos tanulója. A Fe-
nyő éremkollekciót az idei felnőtt 
bajnoki cím teheti még teljessebbé 
november 26-án, Tatabányán. A 
Tamási Koppány Sportegyesü-
let súlyemelő szakága elsődleges 
feladatának tekinti a 10-15 éves 
korosztály tehetséges fiataljainak 
kiválasztását, felkészítését és ver-
senyeztetését, folyamatosan lehet 
jelentkezni a Sportok Házában 
zajló súlyemelő edzésekre.

Fenyő Péter a dobogón

Idén is temetőszolgálattal segítettek

Karinthy Vera és Bornai Tibor
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Új kiadvány készül: Tamási zenei élete a XX. században és a XXI. század elején
A Tamási Helytörténeti Ala-
pítvány kiadásában készül 
Hegedüs Gyula könyve, 
mely novemberben jelenik 
meg. A megjelenés után a 
könyvtárban lehet megvá-
sárolni. A prológusban így 
ír a kiadványról:

„Amikor lelkes lokálpat-
rióta ismerősömnek meg-
említettem, hogy mire 
készülök, arca felderült és 
gondolkodás nélkül ezt 
mondta: - Na végre! Va-
lakinek ez is eszébe jutott! 
Csinálja meg, ha még lehet. 
Mert 10 év múlva ezt már 
nem lehet megcsinálni. 
Már most is nagyon sokan 
elmentek ..., és hüvelykuj-
jával az ég felé bökött. Első 
hallásra félreértett és csak a 
századelőben elgondolko-
dott, egészen a II. világhá-
ború kitöréséig. Ő maga is 
idős ember, nem kell nyúj-
tóznia, hogy elérje a nyolc-
vanat. Élete folyamán sok 
minden történt vele, sokat 
tapasztalt. Újra elmondtam 
neki a tervemet jó részletesen, csak 

bólogatott, majd ismét megszólalt: 
- Sok-sok nevet kell megörökíteni, 
minél többet. Mert bár ha megírunk 
is valamilyen történetet, személyek 
nélkül nem lehet. Mert vegyük pl. a 
török felett aratott Nándorfehérvári 
győzelmet: ha az a Dugovics Titusz 
nem rántja le a törököt a zászlóval a 

mélybe, ki tudja hogyan alakul az a 
csata. Most kereshetnénk a hős ne-
vét, de hála a krónikásoknak megír-
ták és én mindenesetre, amiben tu-
dok, segítek. Mosolyogva váltunk el. 
Otthon elgondolkodtam azon, amit 
mondott. Rájöttem, hogy teljesen 
igaza van. A régi írásokat böngészve, 
- főleg a műkedvelők által előadott 
zenés darabok tudósításait, - meg-
találjuk a rendező nevét, a szereplők 
nevét -, a zenészekről egy szó sem 
esik vagy csak úgy „oda vetve”, va-

lami általános megállapítás, mint pl. 
hogy „a zenekar jól játszott”, vagy „jó 
hangulatot csináltak” - és kész. Ek-
kor határoztam el végleg, hogy ösz-
szegyűjtöm azoknak a zenészeknek 
és énekeseknek a nevét, akik a XX. 
századi Tamási zenei életében tevé-
kenykedtek. Mivel a zenei életet két 

nagy csoportra lehet osztani az ak-
tív (akik művelik a zenét), és passzív 
(akik hallgatják) a zenét, természete-
sen említésre kerülnek a településre 
hívott színházak nevei is. Időben két 
nagy részre lehet osztani a dolgot: az 
első rész a második világháborúig, a 
második rész az az utáni időszak. És 

még két másik nagy csoport: instru-
mentális és vokális csoport, és végül 
az egyházi és profán csoport. E kívá-
nalmaknak megfelelően gyűjtöttem 
össze és tárom az Olvasó elé a XX. 
századi Tamási zenei életét, s ráadás-
ként a XXI. század első éveit, - nap-
jainkig.”

Tamási Város
Önkormányzati Lapja
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Több rendezvényen is felléptek az ovisok
A Tungi fesztiválon, vala-
mint a pári szüreti mulat-
ságon is felléptek a német 
nemzetiségi csoportok. 

Viszti Patrícia

Tamásiban a már hagyománnyá vált 
Tungi fesztivált szeptember 24-én 
rendezte meg a Tamási Német Nem-
zetiségi Önkormányzat. A szervezők 
színvonalasabbnál színvonalasabb 
műsorcsokorral készültek idén is a 
sváb hagyományőrzés céljából.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
felléptek óvodánk német nemzetisé-
gi csoportjai, a Maci és a Méhecske 
csoport. A gyerekek nagy öröm-
mel, lelkesen készültek a fellépésre, 
büszkén járták a táncot. Köszönjük 
szépen a meghívást és az ajándékot, 
szívesen fogadjuk a felkérést az elkö-
vetkezendő években is!
A csoportok felkészítője: Pinczési-Pál 
Klaudia (Méhecske csoport), Visz-
ti Patrícia (Maci csoport), segítőik: 
Kecskésné Herr Mónika, Béri Béláné, 
Bencsics Edina, Sárdi Gabriella. 
Óvodánk vegyes életkorú né-
met nemzetiségi Maci csoportja a 
szomszédos, részben svábok lakta 
településre kapott meghívást, októ-

ber 1-jén Páriban léptek fel ugyan-
is a már hagyománnyá vált szüreti 
mulatságon. Különösen örültek 
a felkérésnek, hiszen nemzetisé-

gi óvodapedagógusuk lakóhelyén 
mutathatták meg hagyományőrző 
tánctudásukat, Páriból származó 
jellegzetes népviseletüket.

Fellépés Páriban

A Tungi fesztiválon való szereplés


